
 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL CONSTANŢA 

MUNICIPIUL CONSTANŢA 
CONSILIUL LOCAL 

 

 
 

Ordine de zi  
Comisia nr. 3 

ședința din 25.02.2022, ora 10:00 
 sala Cabinet primar 

 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe 
anul 2022 al Societății Termoficare Constanța SRL; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 3 
 

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 49/2021 privind aprobarea 
Contractului de delegare a  gestiunii serviciului public de alimentare cu 
energie termică a municipiului Constanța și a anexelor aferente, prin 

atribuire directă către Societatea Termoficare Constanța SRL; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 

- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5 
 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al 

SC Confort Urban SRL pe anul 2022; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 

- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5 
 

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 362/2021 privind delegarea 
gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate 
către societatea CT BUS SA și atribuirea Contractului de delegare a gestiunii 

serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate în 
municipiul Constanța; 

iniţiator: primar Vergil Chițac 
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 3 

 

5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al  
Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public şi Privat” Constanţa, pe 

anul 2022; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5 

 
6.  Proiect de hotărâre privind actualizarea listei de priorități în repartizarea 

locuințelor pentru tineri, construite prin programele A.N.L. destinate 
închirierii, situate pe raza municipiului Constanța. 

    iniţiator: primar Vergil Chițac 

- avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5 



 

7.  Proiect de hotărâre privind repartizarea unor locuințe pentru tineri, 
construite prin programele A.N.L. destinate închirierii, situate pe raza 

municipiului Constanța. 
         iniţiator: primar Vergil Chițac 

     - avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5 

 
8.  Proiect de hotărâre pentru completarea H.C.L. nr. 125/2012 privind 

aprobarea sediului social și a punctelor de lucru ale Regiei Autonome 
„Exploatarea Domeniului Public şi Privat” Constanţa. 

            iniţiator: primar Vergil Chițac 

        - avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5 
 

9.  Proiect de hotărâre pentru modificarea pct. 9 din Anexa nr. 1 la HCL nr. 
11/2007 privind aprobarea închirierii unor spații aferente cluburilor pentru 
persoane vârstnice; 

iniţiator: primar Vergil Chițac 
- avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5 

 
10. Proiect de hotărâre privind numirea unui membrii provizorii în Consiliul de 

administrație al societății Confort Urban SRL; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5 

 
11. Proiect de hotărâre privind numirea unui membru provizoriu în Consiliul de 

administrație al societății Termoficare Constanța SRL; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5 

 
 

 

 

 


